
 

 

 Balázs Anna 

beszámoló 

2016. június 16 – augusztus 8. 

 

Feladatkör - Elnök 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Hallgatói Képviselet üléseinek levezetése. 

 Hallgatói képviselők munkájuk, levelezésük a felügyelete. 

 Egyeztetés Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel az alábbi témakörökben 

o szerkezeti szakirány becsatlakozás, 

o 2016/17 őszi félév munkarend tervezet. 

 Közösségi tevékenységről igazolások kiállítása Köztársasági ösztöndíjhoz. 

 Nyári teendők kiküldése a hallgatói képviselők felé (07.08.). 

 Tantárgyak követelményeire vonatkozó dékáni felkérés elkészítése, továbbítása a kari 

vezetés, a Kari Oktatási Bizottság felé (07.04.). 

 Kérvények bírálása átruházott hatáskörben Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel (06.29., 

07.20.). 

 A jelenlegi tanterv módosításával kapcsolatos javaslat elkészítése, véleményezése. 

 Csatlakozó anyagainak aktualizálása, továbbítása az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé. 

 Elsős hallgatók beiratkozására vonatkozó dokumentum véleményezése. 

 Bercsényi 28-30 Kollégium hálózatüzemeltető személyzettel kapcsolatos adatszolgáltatás a 

Szabó Gábor részére. 

 Hallgatói képviselők személyes beszámoltatása, nyári vállalások teljesítésének átnézése, 

átbeszélése (07.26.). 

 Részvétel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén (07.28.).  

 ÉPK HÖK SZMSZ mellékletek véleményezése. 

 Hallgatói Képviselet utánpótlás koncepció kitalálása, átbeszélése (07.29.). 

 Interjú adása a Kari Papír kari lapnak (08.01.).  

Feladatkör segítése - Oktatás 

 Oktatással kapcsolatos levelek megválaszolása, oktatási ügyek intézése július hónapban. 

 A 2016/17 őszi féléves kari teljesítményértékelési terv véleményezése. 

 Tanulmányi tanácsadásra vonatkozó dokumentum aktualizálása. 

Egyéb 

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 Segítségnyújtás a Kari Tábor szervezésében 



 

 

o oktatók, Hallgatói Képviselet alumni tájékoztatása, 

o program, eszközlista, szobabeosztás pontosítása, 

o résztvevőkkel kapcsolatos adatszolgáltatás a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságon, 

o étkeztetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságon. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (06.27.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (06.23., 07.24.) 

 Dékáni Tanács (06.27., 07.04., 07.19., 07.20., 07.21. 07.25.) 

 Kari Oktatási Bizottság (06.24.) 

 Belső Oktatási Bizottság (07.21.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 12,40%. 

 

A Hallgatói Képviselet 2016.10. 04-i ülésén, 110./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 25900Ft. 

 


